
  BUDHA DAL PUBLIC SCHOOL, SAMANA 

LESSON PLAN 

CLASS - XII 

SUBJECT - Punjabi  
ਵਿਸ਼ਾ- ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵਿਆਰੀ (ਕਵਿਤਾ)  

 
 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1. ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੱਥ ੇਜਾਂਦੇ ਹਿ? 

2. ਪਹਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

3. ਵਹਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜਗਾ ਵਕਸ ਿੂੁੰ  ਮੁੰ ਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉਦਸ਼ੇ  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। 

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਕਿੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁੁੰ ਦਰਤਾ ਿੂੁੰ  ਕੋਈ ਅਰਸ਼ੀ ਿਸ਼ਤ ੂਪਰਿਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 

ਦੀ ਸੁੁੰ ਦਰਤਾ ਿੂੁੰ  ਕੋਈ ਅਰਸ਼ੀ ਿਸਤੂ ਪਰਿਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੁੰ ਦਰਤਾ 
ਦਾ ਵਬਆਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਅਸਮਾਿ ਵਿੱਚ ਕਦੁਰਤ ਦੀ ਦੇਿੀ ਧਰਤੀ ਿੱਲ ਆਪਣੀ 
ਮੁੱ ਛੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤ ੇਉਸ ਜਗਹਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਵਗਆ।  

gVQkT[D dk sohek fJ; ftZu nfXnkge ਕਵਿਤਾ Bz{ gVQkJ/rk ns/ Bkb jh ftfdnkoEhnK Bz{ 

ਕਵਿਤਾ gVQB bJh ej/rk. nfXnkgek d[nkok ਕਵਿਤਾ d/ ;ob noE, n"y/ 

Ppd d/ noE ns/ ਕਵਿਤਾ fgZS/ fdZsk nfGnk; eotkfJnk ikt/rk. 

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਵਿਤਾ 
* Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ e[ gqPB 
g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 

ebkswe fefonktK ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਿੂੁੰ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੁੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ 
ਜਾਿੇਗਾ।  

d[jokJh ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਸੁੰ ਗ ਸਵਹਤ ਵਿਆਵਖਆ ਯਾਦ ਕਰਿ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।  



xo dk ezw ਕਵਿਤਾ ਦ ੇਵਪੱਛੇ ਵਦੱਤੇ ਪਰਸ਼ਿ, ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

w[ZbKeD ਕਵਿਤਾ ਿੂੁੰ  ਪੜ ਕ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੁੰ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੁੰ ਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 
ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁੁੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਿਗੇ।  

 

 

 

ਵਿਸ਼ਾ- ਤਾਜ ਮਹਲ  (ਕਵਿਤਾ)  
 

 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1. ਇਵਤਹਾਵਸਕ ਸਥਾਿ ਵਕਸ ਿਾਲ ਸੁੰਬੁੰ ਵਧਤ ਹੁੁੰਦੇ ਹਿ? 

2. ਵਦੱਲੀ ਦ ੇਿੇੜ ੇਵਕਹੜਾ ਇਵਤਹਾਵਸਕ ਸਥਾਿ ਬਹਤੁ ਪਰਵਸੱਧ ਹੈ? 

3. ਤਾਜ ਮਹਲ ਿੂੁੰ  ਵਕਸ ਿੇ ਬਣਿਾਇਆ ਸੀ? 

ਉਦਸ਼ੇ  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਤਾਜ ਮਹਲ ਦੀ ਸੁੁੰ ਦਰਤਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਵਪੱਛ ੇਲੱੁਕੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰਮ 

ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਕਰਿਾਉਣਾ।  

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਕਵਿਤਾ ਦ ੇਪਵਹਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਜ ਮਹਲ ਦੀ ਸੁਹਜਮਈ ਸੁੁੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਵਚੱਤਰ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਲ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਕਰਤੀਆ ਂਤ ੇਹੋਏ ਜ਼ਰੁਮ 
ਦਾ ਵਬਆਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।   

gVQkT[D dk sohek fJ; ftZu nfXnkge ਕਵਿਤਾ Bz{ gVQkJ/rk ns/ Bkb jh ftfdnkoEhnK Bz{ 

ਕਵਿਤਾ gVQB bJh ej/rk. nfXnkgek d[nkok ਕਵਿਤਾ d/ ;ob noE, n"y/ 

Ppd d/ noE ns/ ਕਵਿਤਾ fgZS/ fdZsk nfGnk; eotkfJnk ikt/rk. 

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਵਿਤਾ 
* Bz{ ;[fDnk j?. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਿੂੁੰ  ਤਾਜ ਮਹਲ ਦਾ ਸੁੁੰ ਦਰ ਵਚੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।  



d[jokJh ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਸੁੰ ਗ ਸਵਹਤ ਵਿਆਵਖਆ ਯਾਦ ਕਰਿ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

xo dk ezw ਕਵਿਤਾ ਦ ੇਵਪੱਛੇ ਵਦੱਤੇ ਪਰਸ਼ਿ, ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

w[ZbKeD ਕਵਿਤਾ ਿੂੁੰ  ਪੜ ਕ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੁੰ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੁੰ ਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 
ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁੁੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਿਗੇ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਵਿਸ਼ਾ- ਚੁੁੰ ਮ ਚੁੁੰ ਮ ਰੱਖੋ (ਕਵਿਤਾ)  
 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1 ਵਸੱਖਾਂ ਦ ੇਦਸਿੇਂ ਗੁਰੂ ਕਣੋ ਸਿ? 

2. ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਵਕੁੰ ਿੇ ਪੱੁਤਰ ਸਿ? 

3. ਉਹਿਾਂ ਦ ੇਪੁਤਰਾਂ ਿੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਕਿੇਂ ਪਾਈ? 

ਉਦਸ਼ੇ  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਸ਼ਾਵਹਬ ਜ਼ਾਵਦਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। 

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਪੋਤਵਰਆ ਦੇ ਵਿਛੋੜਦੇਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਵਦਆਂ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕੱਲਹ ਦੇ ਮੈਦਾਿੇ-
ਜੁੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਿ ਜੋ ਅਜੇ ਪਰਤੇ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਵਜਸ ਿੇਲੇ ਉਹ ਿਾਪਸ ਆਉਣਗ ੇ
ਉਹਿਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।   

gVQkT[D dk sohek fJ; ftZu nfXnkge ਕਵਿਤਾ Bz{ gVQkJ/rk ns/ Bkb jh ftfdnkoEhnK Bz{ 

ਕਵਿਤਾ gVQB bJh ej/rk. nfXnkgek d[nkok ਕਵਿਤਾ d/ ;ob noE, n"y/ 

Ppd d/ noE ns/ ਕਵਿਤਾ fgZS/ fdZsk nfGnk; eotkfJnk ikt/rk. 

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਵਿਤਾ 
* Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ e[ gqPB 
g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਿੂੁੰ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੁੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ 
ਜਾਿੇਗਾ।  

d[jokJh ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਸੁੰ ਗ ਸਵਹਤ ਵਿਆਵਖਆ ਯਾਦ ਕਰਿ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

xo dk ezw ਕਵਿਤਾ ਦ ੇਵਪੱਛੇ ਵਦੱਤੇ ਪਰਸ਼ਿ, ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

w[ZbKeD ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਸ਼ਾਵਹਬ-ਜ਼ਾਵਦਆ ਂਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।   

 

 

 



ਵਿਸ਼ਾ- ਿਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ (ਕਵਿਤਾ)  
 

 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1 ਕਿੀ ਕੌਣ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ? 

2. ਪੁੰਜਾਬ ਦ ੇਕੁਝ ਕਿੀਆਂ ਦੇ ਿਾਮ ਵਲਖੋ। 

3. ਿਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਕਿੀ ਸੀ ? 

ਉਦਸ਼ੇ  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਅਵਮਰਤਾ ਪਰੀਤਮ ਦੀ ਵਲਖੀ ਕਵਿਤਾ ਿਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 

ਚੱਲੇਗਾ ਵਕ ਉਸਿੇ ਵਕਿੇਂ ਿਾਵਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਿੂੁੰ  ਮੜੁ ਆਉਣ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਕਵਿੱਤਰੀ ਪੁੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਿ ਵਕੱਸਾਰ ਿਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਿੂੁੰ  ਸੁੰ ਬੋਧਿ ਕਰਵਦਆਂ ਆਖਦੀ ਹੈ 
ਵਕ ਿਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ! ਤੂੁੰ  ਵਕਤ ੇਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਕ ੇਵਪਆਰ ਿਾਲੀ ਵਕਤਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ 
ਪੁੰਿਾ ਫਰੋਲ।   

gVQkT[D dk sohek fJ; ftZu nfXnkge ਕਵਿਤਾ Bz{ gVQkJ/rk ns/ Bkb jh ftfdnkoEhnK Bz{ 

ਕਵਿਤਾ gVQB bJh ej/rk. nfXnkgek d[nkok ਕਵਿਤਾ d/ ;ob noE, n"y/ 

Ppd d/ noE ns/ ਕਵਿਤਾ fgZS/ fdZsk nfGnk; eotkfJnk ikt/rk. 

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb 

ਕਵਿਤਾ * Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ 

e[ gqPB g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 
gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਿੂੁੰ  ਕਵਿਤਾ ਦੀਆ ਂਪਕਤੀਆ ਂਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਕਹਾ 
ਜਾਿੇਗਾ।   

d[jokJh ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਸੁੰ ਗ ਸਵਹਤ ਵਿਆਵਖਆ ਯਾਦ ਕਰਿ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

xo dk ezw ਕਵਿਤਾ ਦ ੇਵਪੱਛੇ ਵਦੱਤੇ ਪਰਸ਼ਿ, ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

w[ZbKeD ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਅਵਮਰੁੰ ਤਾ ਪਰੀਤਮ ਦੀ ਵਲਖੀ ਕਵਿਤਾ ਿਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 
ਲੱਗੇਗਾ।    

 



ਵਿਸ਼ਾ- ਮੇਰਾ ਬਚਪਿ (ਕਵਿਤਾ)  
 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1 ਵਜੁੰਦਗੀ ਿੂੁੰ  ਵਕਹੜ ੇਵਤੁੰਿ ਪੜਾਿਾ ਵਿੱਚ ਿੁੰ ਵਡਆ ਂਵਗਆ ਹੈ? 

2. ਵਜੁੰਦਗੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਪੜਾਅ ਵਕਹੜਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

3. ਬਚਪਿ ਵਿੱਚ ਕੀ - ਕੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਉਦਸ਼ੇ  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਹਵਰਭਜਿ ਵਸੁੰ ਘ ਦੀ ਵਲਖੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 

ਲਗੇਗਾ ਵਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਿੇਂ ਕਿੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਿ ਿੂੁੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੀ ਿੇ ਇੱਕ ਅਵਜਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿੋ-ਦਸ਼ਾ ਿੂੁੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਤਾ-
ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ ਬਚਪਿ ਿਹੀਂ ਭੋਗ ਸਵਕਆ।    

gVQkT[D dk sohek fJ; ftZu nfXnkge ਕਵਿਤਾ Bz{ gVQkJ/rk ns/ Bkb jh ftfdnkoEhnK Bz{ 

ਕਵਿਤਾ gVQB bJh ej/rk. nfXnkgek d[nkok ਕਵਿਤਾ d/ ;ob noE, n"y/ 

Ppd d/ noE ns/ ਕਵਿਤਾ fgZS/ fdZsk nfGnk; eotkfJnk ikt/rk. 

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਵਿਤਾ 
* Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ e[ gqPB 
g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਿੂੁੰ  ਕਵਿਤਾ ਬਚਪਿ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।    

d[jokJh ਅਵਭਆਸ ਦ ੇਪਰਸ਼ਿ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਉਪਰ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ।   

xo dk ezw ‘ ਅਸਾਈਿਮੈਂਟ ’ ਕਰਿ ਲਈ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

w[ZbKeD ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਬਚਪਿ ਦੀ ਅਵਹਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।    
 

 

 

 

 

 

 



ਵਿਸ਼ਾ- ਗੀਤ (ਕਵਿਤਾ)  
 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1 ਪੁੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੁੰ ਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਕਿੀ ਹਿ? 

2. ਵਸ਼ਿ ਕਮੁਾਰ ਬਟਾਿਲੀ ਿੂੁੰ  ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕਿੀ ਮੁੰ ਵਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

3. ' ਵਬਰਹਾ ' ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

 

ਉਦਸ਼ੇ  ਕਵਿਤਾ ਿੂੁੰ  ਪੜਹ ਕ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੁੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਵਕ ਕਿੀ ਿੇ ਆਪਣੇ 

ਵਕਹੜੇ ਵਬਹਰਾ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਆਪਣੀਆ ਂਕਵਿਤਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।    

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੀ ਿੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਿਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਜੁੰਦਗੀ ਿੂੁੰ  ਬਹਤੁ ਹੀ ਪਰਤੀਕ-ਮਈ 
ਤੇ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।     

gVQkT[D dk sohek fJ; ftZu nfXnkge ਕਵਿਤਾ Bz{ gVQkJ/rk ns/ Bkb jh ftfdnkoEhnK Bz{ 

ਕਵਿਤਾ gVQB bJh ej/rk. nfXnkgek d[nkok ਕਵਿਤਾ d/ ;ob noE, n"y/ 

Ppd d/ noE ns/ ਕਵਿਤਾ fgZS/ fdZsk nfGnk; eotkfJnk ikt/rk. 

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਵਿਤਾ 
* Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ e[ gqPB 
g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਿੂੁੰ  ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।    

d[jokJh ਅਵਭਆਸ ਦ ੇਪਰਸ਼ਿ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਉਪਰ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ।   

xo dk ezw ‘ ਅਸਾਈਿਮੈਂਟ ’ ਕਰਿ ਲਈ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

w[ZbKeD ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ   ਵਬਹਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਿਗੇਾ ਅਤੇ ਕਿੀ ਦੀਆ ਂਵਬਹਰਾ 

ਿਾਲੋ ਸੁੰਬੁੰ ਧਤ ਕਵਿਤਾਿਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ।     
 

 

 

 

 



ਵਿਸ਼ਾ- ਸਾਂਝ (ਕਹਾਣੀ)   
 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1 ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੁੰ ਦ ੇਹਿ? 

2. ਪੁੰਜਾਬ ਦ ੇਕੁਝ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਾਮ ਵਲਖੋ। 

3. 'ਸਾਂਝ ' ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਿਾਂ ਹੈ? 

 

ਉਦਸ਼ੇ  ਕਹਾਣੀ ਿੂੁੰ  ਪੜਹ ਕ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੁੰ  ਕਹਾਣੀ ਿਚਲੇ ਪਾਤਰਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 

ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ।    

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਿਾਰੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਗਰੀਬ 
ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਜੁੰਦਗੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਿਾਰੀ ਤ ੇਕੱਢ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

gVQkT[D dk sohek ਅਵਧਆਪਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜਹਾਏਗਾ ਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਿਾਲ ਵਿਆਵਖਆ 
ਕਰੇਗਾ। 

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਹਾਣੀ 
* Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ e[ gqPB 
g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਿੂੁੰ  ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।    

d[jokJh ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਸੁੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇ
ਅਰਥ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ।    

xo dk ezw ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਵਪੱਛ ੇਵਦੱਤੇ ਅਵਭਆਸ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਿ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇ
ਜਾਣਗੇ।  

w[ZbKeD ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ   ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਭਾਿ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ।      
 

 

 
 

 



ਵਿਸ਼ਾ- ਿੀਲੀ  (ਕਹਾਣੀ)   
 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1 ਪੁੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰਵਸੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦ ੇਿਾਮ ਦਸੋ।। 

2. ਵਕਹੜੇ-2 ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਿੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੁੰਛੀਆ ਂਉੱਪਰ ਿੀ ਕਹਾਣੀਆ ਂਵਲਖਈਆ ਂਹਿ? 

3. 'ਿੀਲੀ' ਕਹਾਣੀ ਵਕਹੜ ੇਪਸ਼ ੂਬਾਰੇ ਵਲਖੀ ਗਈ ਹੈ? 

 

ਉਦਸ਼ੇ  ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿੂੁੰ  ਪੜਹ ਕ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੁੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਇੱਕ ਗਾਂ 

ਦੀਆ ਂਭਾਿਿਾਿਾਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ ਜੋ ਇਿਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਆਪਵਣਆ ਂ ਿਾਲੋਂ ਜੁੜੀਆਂ 

ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ।     

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀਆ ਂਭਾਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ. ਵਕ ਵਕਿੇਂ 
ਮਿੱੁਖਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆ ਂਿਾਲ ਜੁੜ ੇਹੁੁੰ ਦੇ ਹਿ।  

gVQkT[D dk sohek ਅਵਧਆਪਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜਹਾਏਗਾ ਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਿਾਲ ਵਿਆਵਖਆ 
ਕਰੇਗਾ। 

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਹਾਣੀ 
* Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ e[ gqPB 
g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਿੂੁੰ  ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।    

d[jokJh ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਸੁੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇ
ਅਰਥ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ।    

xo dk ezw ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਵਪੱਛ ੇਵਦੱਤੇ ਅਵਭਆਸ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਿ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇ

ਜਾਣਗੇ।  
w[ZbKeD ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਭਾਿ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ।      

 

 

 



ਵਿਸ਼ਾ- ਿੀਲੀ  (ਕਹਾਣੀ)   
 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1 ਪੁੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰਵਸੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦ ੇਿਾਮ ਦਸੋ।। 

2. ਵਕਹੜੇ-2 ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਿੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੁੰਛੀਆ ਂਉੱਪਰ ਿੀ ਕਹਾਣੀਆ ਂਵਲਖਈਆ ਂਹਿ? 

3. 'ਿੀਲੀ' ਕਹਾਣੀ ਵਕਹੜ ੇਪਸ਼ ੂਬਾਰੇ ਵਲਖੀ ਗਈ ਹੈ? 

 

ਉਦਸ਼ੇ  ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿੂੁੰ  ਪੜਹ ਕ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੁੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਇੱਕ ਗਾਂ 

ਦੀਆ ਂਭਾਿਿਾਿਾਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ ਜੋ ਇਿਸ਼ਾਿਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਆਪਵਣਆ ਂ ਿਾਲੋਂ ਜੁੜੀਆਂ 

ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ।     

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀਆ ਂਭਾਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ. ਵਕ ਵਕਿੇਂ 
ਮਿੱੁਖਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆ ਂਿਾਲ ਜੁੜ ੇਹੁੁੰ ਦੇ ਹਿ।  

gVQkT[D dk sohek ਅਵਧਆਪਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜਹਾਏਗਾ ਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਿਾਲ ਵਿਆਵਖਆ 
ਕਰੇਗਾ। 

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਹਾਣੀ 
* Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ e[ gqPB 
g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਿੂੁੰ  ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।    

d[jokJh ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਸੁੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇ
ਅਰਥ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ।    

xo dk ezw ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਵਪੱਛ ੇਵਦੱਤੇ ਅਵਭਆਸ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਿ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇ

ਜਾਣਗੇ।  
w[ZbKeD ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਭਾਿ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ।      

 

 

 



ਵਿਸ਼ਾ- ਮਾੜਾ ਬੁੰ ਦਾ (ਕਹਾਣੀ)   
 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1 ਦਿੁੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੁੰਿੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱੁਖ ਹਿ? 

2. ਵਕਹੜ ੇਮਿੱੁਖ ਦੂਸਵਰਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਲੁਮ ਕਰਦੇ ਹਿ? 

3. ਮਾਵੜਆ ਂਬੁੰ ਵਦਆ ਂਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕਹੋ ਵਜਹੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 

ਉਦਸ਼ੇ  ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿੂੁੰ  ਪੜਹ ਕ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੁੰ  ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੁੰ ਦ ੇ

ਧਕੇ ਅਤ ੇਜ਼ਲੁਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਕਰਿਾਉਣਾ।      

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਅਮੀਰ ਬੁੰਦੇ ਮਾੜੇ ਬੁੰ ਵਦਆ ਂਿਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ 
ਹਿ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਯਥਾਰਧਕ, ਮਿੋ-ਵਿਵਗਆਿਕ ਤੇ ਵਿਅਗਾਤਮਕ ਹੈ।   

gVQkT[D dk sohek ਅਵਧਆਪਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜਹਾਏਗਾ ਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਿਾਲ ਵਿਆਵਖਆ 
ਕਰੇਗਾ। 

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਹਾਣੀ 
* Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ e[ gqPB 
g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਿੂੁੰ  ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।    

d[jokJh ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਸੁੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇ
ਅਰਥ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ।    

xo dk ezw ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਵਪੱਛ ੇਵਦੱਤੇ ਅਵਭਆਸ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਿ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇ
ਜਾਣਗੇ।  

w[ZbKeD ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਭਾਿ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ।      
 

 

 

ਵਿਸ਼ਾ- ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ (ਕਹਾਣੀ)   
 



ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1 ਰੀਤੀ ਵਰਿਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਿ? 

2. ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਰਿਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? 

3. ਕੜੁੀਆ ਂਵਿਆਹ ਿੇਲੇ ਰੋਦੀਆਂ ਵਕਉਂ ਹਿ? 

 

ਉਦਸ਼ੇ  ਕੁੜੀ ਦ ੇਵਿਆਹ ਿੇਲੇ ਉਸ ਦ ੇਮਾਂ ਵਪਓ ਅਤੇ ਭਰਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਿੂੁੰ  

ਉਜਾਗਰ ਕਰਿਾ।       

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦ ੇਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦ ੇਮਾਪੇ ਅਤੇ ਭੈਣ 
ਭਰਾ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਿਾਲ ਭਰੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਕੜੁੀ ਿੂੁੰ  ਸਹੋਰੇ ਤੋਰਿਾ ਵਕਿਾਂ ਔਖਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।   

gVQkT[D dk sohek ਅਵਧਆਪਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜਹਾਏਗਾ ਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਿਾਲ ਵਿਆਵਖਆ 
ਕਰੇਗਾ। 

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਹਾਣੀ 
* Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ e[ gqPB 
g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਅਵਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਕੜੁੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ।     
d[jokJh ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਸੁੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇ

ਅਰਥ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ।    
xo dk ezw ਕਹਾਣੀ ਦ ੇਵਪੱਛ ੇਵਦੱਤੇ ਅਵਭਆਸ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਿ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇ

ਜਾਣਗੇ।  
w[ZbKeD ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਦ ੇਸੁਹਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਚੁੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 

ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ।      
 

 

 



ਵਿਸ਼ਾ- ਪੁੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵਤਉਹਾਰ   
 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1 ਪੁੰਜਾਬ ਿੂੁੰ  ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਮੁੰ ਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ? 

2. ਪੁੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕਹੋ ਵਜਹੇ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਵਤਉਹਾਰ ਮੁੰਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿ? 

3. ਪੁੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਵਲਆ ਂਅਤੇ ਵਤਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸੋ। 

 

ਉਦਸ਼ੇ  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਪੁੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਮੇਵਲਆ ਅਤ ੇਵਤਉਹਾਰਾਂ ਦੀ 

ਮਹਾਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।        

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਤਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਵਲਆਂ ਦਾ 
ਿੇਰਿਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ।    

gVQkT[D dk sohek ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੱਲੋਂ ਪਾਠ ਪਵੜਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਅਵਧਆਪਕ ਿੱਝੋ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ।  

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਹਾਣੀ 
* Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ e[ gqPB 
g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਅਵਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਮੇਲੇ ਦ ੇਵਤਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚੱਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿਗੇਾ।     

d[jokJh ਸਾਰੇ ਮੇਵਲਆਂ ਅਤੇ ਵਤਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵਪਛਕੋੜ ਯਾਦ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।    

xo dk ezw ਅਵਭਆਸ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਪਰਸ਼ਿ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ।   

w[ZbKeD ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਪੁੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਾਏ ਜਾਦ ੇਵਤਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਵਲਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 
ਲਗੇਗਾ।       

 

 

 

 

 



ਵਿਸ਼ਾ- ਪੁੰ ਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ-ਵਰਿਾਜ    
 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1 ਪੁੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵਤਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

2. ਰਸਮ-ਵਰਿਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਿ? 

3. ਪੁੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਰਸਮ-ਵਰਿਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ। 

 

ਉਦਸ਼ੇ  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਪੁੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ-ਵਰਿਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ।        

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜਾਬ ਦ ੇਰਸਮ-ਵਰਿਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਵਸਆ ਜਾਿੇਗਾ।    

gVQkT[D dk sohek ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੱਲੋਂ ਪਾਠ ਪਵੜਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਅਵਧਆਪਕ ਿੱਝੋ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ।  

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਹਾਣੀ 
* Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ e[ gqPB 
g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਪੁੰਜਾਬ ਦ ੇਕੁਝ ਰਸਮ-ਵਰਿਾਜ਼ਾ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

d[jokJh ਪੁੰਜਾਬ ਦ ੇਰਸਮ ਵਰਿਾਜ ਯਾਦ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ।     

xo dk ezw ਅਵਭਆਸ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਪਰਸ਼ਿ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ।   

w[ZbKeD ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਪੁੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਾਏ ਜਾਦ ੇਰਸਮ-ਵਰਿਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ।       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਵਿਸ਼ਾ- ਪੁੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਖੇਡਾਂ   
 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1 ਪੁੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸੁੰ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿ? 

2. ਪੁੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਖੇਡਾਂ ਵਕਹੜੀਆਂ-2 ਹਿ? 

3. ਅੱਜ-ਕੱਲ ਵਕਹੜੀਆ ਂਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ? 

ਉਦਸ਼ੇ  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਪੁੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।        

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।    

gVQkT[D dk sohek ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੱਲੋਂ ਪਾਠ ਪਵੜਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਅਵਧਆਪਕ ਿੱਝੋ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ।  

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਹਾਣੀ 
* Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ e[ gqPB 
g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਪੁੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਚੱਤਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇ
ਜਾਣਗੇ।      

d[jokJh ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ ਯਾਦ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗ।     

xo dk ezw ਅਵਭਆਸ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਪਰਸ਼ਿ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ।   

w[ZbKeD ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਪੁੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇਗੀ।        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਵਿਸ਼ਾ- ਪੁੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਿਾਚ   
 

ਪੂਰਬ ਵਗਆਿ ਦੀ 

ਪਰਖ  

1 ਪੁੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕਹੜੇ-ਵਕਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਹਿ? 

2. ਿੱਚਣ ਦਾ ਸ਼ਕੌ ਵਕੁੰ ਿਾ ਦਾ ਹੈ? 

3. ਪੁੰਜਾਬੀਆ ਂਦ ੇਲੋਕ ਿਾਚ ਵਕਹੜ ੇ-2 ਹਿ? 

ਉਦਸ਼ੇ  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਪੁੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।        

seBheh :zso ;wkoN p'ov, ਵਕਤਾਬ, ਕਹਾਣੀ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ 

;jkfJe ;sZroh feskp, ਬੀਰਡ, ਡਸਟਰ, ਚਾਕ। 

ftPk ;wZroh ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜਾਬ ਦ ੇਪਰਵਸੱਧ ਲੋਕ ਿਾਚਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।    

gVQkT[D dk sohek ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੱਲੋਂ ਪਾਠ ਪਵੜਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਅਵਧਆਪਕ ਿੱਝੋ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ।  

ftfdnkoEhnK dh 
Pw{bhns 

fJ; ftZu fJj gsk bZrdk j? fe ftfdnkoEhnK B/ fezB/ fXnkB Bkb ਕਹਾਣੀ 
* Bz{ ;[fDnk j?. ftfdnkoEhnK B/ ;[DB d"okB nfXnkge s'A fezB/ e[ gqPB 
g[ZS/ iK ftfdnkoEh gqPB g[ZSDr/. 

gVu'b ns/ 
;gZPNheoB 

nfXnkge ftfdnkoEhnK s'A ਵਿਸ਼ ੇਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਿ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ebkswe fefonktK ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਪੁੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਿਾਚਾਂ ਦੇ ਵਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

d[jokJh ਲੋਕ ਿਾਚਾਂ ਅਤ ੇਇਹਿਾਂ ਦੇ ਵਪਛਕੋੜ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗ।     

xo dk ezw ਅਵਭਆਸ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਪਰਸ਼ਿ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਵਲਖਣ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ।   

w[ZbKeD ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿੂੁੰ  ਪੁੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ- ਿਾਚਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇਗੀ।        
 

 


